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De epidemiologische situatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet nog steeds in de gaten worden 
gehouden: het aantal positieve gevallen stijgt en we beginnen meer ziekenhuisopnames vast te stellen. 
Het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft voorlopig wel nog onder controle. 

Stijgende sleutelindicatoren 

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen: ze bedroeg 275 op 30/07 
tegenover 232 op 23/07. 

Ook de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) stijgt, en gaat van 
2,6% op 23/07 naar 3,7% op 30/07. Dat houdt rechtstreeks verband met de terugkerende reizigers. Om dit op te 
kunnen vangen, werd de testcapaciteit opgetrokken tot het maximum, werd de follow-up van besmette personen 
door veldwerkers versterkt en staat er sinds 30 juli een speciaal voor tests gecharterde bus geparkeerd aan het 
Zuidstation. Meer details hierover zullen later volgen. 

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) stagneert, maar blijft boven de drempel van 1. 
Op 30/07 bedroeg de R-waarde 1,10, wat betekent dat de epidemie zich voortzet. 

Waar kan ik mijn testresultaten terugvinden? 

- Automatisch per SMS op je GSM (dit geldt voor Belgische en Europese nummers), 
- Via de sites brusselsgezondheidnetwerk.be of www.mijngezondheid.belgië.be (na digitaal aanmelden), 
- Via de app Coronalert. 

Om de testresultaten van je kind van 12 tot 15 jaar oud te kunnen zien op één van de digitale opties, moet je contact 

opnemen met je gemeente. 

Brusselaars die er niet in slagen om hun testresultaten via deze kanalen te raadplegen, kunnen een e-mail sturen 

naar resultbrussels@testcovid.be. Meer informatie over de procedure voor het verkrijgen van je Covid-

testresultaten vind je ook op Coronavirus.Brussels. 

Nieuwe ziekenhuisopnames moeten in de gaten worden gehouden 

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen: van 80 op 23/07 naar 103 op 29/07. Het aantal patiënten op 
intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen blijft echter relatief stabiel: op 29/07 waren het er 35, tegenover 
33 op 23/07. 

Daar waar er vorige week geen enkel overlijden was in Brussel, zijn er deze week helaas drie personen overleden. 

http://brusselsgezondheidnetwerk.be/
http://www.mijngezondheid.belgië.be/
https://coronalert.be/fr/
mailto:resultbrussels@testcovid.be
http://www.coronavirus.brussels/


Deltavariant aanwezig op het hele grondgebied 

Tussen 12 en 25 juli is de Deltavariant de meest verspreide variant in België. Hij is nu verantwoordelijk voor 89% 
van de besmettingen, tegenover 75,5% vorige week (bron: Genomic surveillance report van het Nationaal 
Referentiecentrum (NRC)).  

Laten we niet vergeten dat je voor een doeltreffende bescherming tegen de uiterst besmettelijke Deltavariant 
volledig gevaccineerd moet zijn: met twee doses, of slechts één voor het vaccin met een enkele dosis. 

Vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven 
essentieel om bescherming te bieden tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer 

virulente virusvarianten. 

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze 

Facebookpagina en ons Twitteraccount. 
 

https://coronavirus.brussels/
https://twitter.com/CocomGgc

